
Xidmət növü Xidmətin təsviri
Qiymət,                               

AZN

Azərbaijan Respublikasının Qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq mühasibat uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə 

qəbulu.

Bankda hesab açilması

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə 

əməliyyatların miqdarından asılıdır

Verqi orqanlara,  DSMF-a, Statistika Komitəsinə və 

Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların 

hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat 

uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə 

qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə 

əməliyyatların miqdarından asılıdır

Verqi orqanlara, , DSMF-a,Statistika Komitəsinə və 

Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların 

hazırlanması və təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat 

uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə 

qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə 

əməliyyatların miqdarından asılıdır

1C-da kompleks mühasibat xidməti. Verqi orqanlara, 

, DSMF-a,Statistika Komitəsinə və Əhalinin 

Məşğulluğu Fonduna hesabatların hazırlanması və 

təqdim edilməsi.

Milli Standartlarına uyğun olaraq mühasibat 

uçotunun aparılması.

İlkin sənədlərin electron poçt, faks və ya kuryerlə 

qəbulu.

Xidmətin dəyəri həmçinin hesabat dövründə 

əməliyyatların miqdarından asılıdır

"Az Accounting Services" MMC

100 manatdan 

başlayaraq 

Mühasibat müşayiəti 

(abunə xidməti) Fiziki 

şəxslər üzrə .

Verqi orqanlara,  DSMF-a, Statistika Komitəsinə və 

Əhalinin Məşğulluğu Fonduna hesabatların 

hazırlanması və təqdim edilməsi.

100 manatdan 

başlayaraq 

Mühasibat uçotunun 

Milli Standartları üzrə 

mühasibat müşayiəti 

(abunə xidməti) 

Sadələşdirilmiş vergi 

qoyma sistemi.

200 manatdan 

başlayaraq 

Mühasibat uçotunun 

Milli Standartları üzrə 

mühasibat müşayiəti 

(abunə xidməti) ƏDV-in 

ödəyənləri.

Aylıq 

250 manatdan 

başlayaraq

Mühasibat uçotunun 

Azərbaijan 

Respublikasının 

Qanunvericiliyinə uyğun 

olaraq mühasibat 

müşayiəti (abunə xidməti)



Mühasibat və 

vergiucotu məsələləri 

üzrə şifahi konsultasiya

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə 

mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR 

VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, 

Mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı. 

qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə 

konsultasiya.

200 manatdan 

başlayaraq

Mühasibat və 

vergiucotu məsələləri 

üzrə yazılı konsultasiyası

Vergi qoymanın optimallaşdırması, şirkətdə 

mühasibat xidmətinin sıfırdan təşkili, vergilərin AR 

VM-nə uyğun olaraq hesablanması və ödənilməsi, 

mühasibat uçotunun müxtəlif obyektlərinin hesabı 

qeydiyyat qaydası və digər məsələlər üzrə ofisdə 

konsultasiya.

50 manatdan 

başlayaraq

Vergi orqanlarında 

nümayəndəlik

Vergi yoxlamalarının aktları üzrə etirazların hazırlığı. 

Əlavə edilmiş vergilərin məbləğinin, cərimələrin, 

kameral və çıxış yoxlamalarının nəticələrinə görə 

cərimələrin minimuma çatdırılması,.

100 manatdan 

başlayaraq

Ekspress-audit

Mühasibat ucotunun dövri ekspress yoxlanışı, işlərin 

vəziyyəti və mühasibat uçotu haqqında ekspert rəyi 

və məsələrin həlli üçün məsləhətlər

300 manatdan 

başlayaraq

Mühasibat uçotunun 

bərpası

Müəyyən dövr üçün bərpa - ilkin məlumat bazasının 

yoxlanması, ilkin sənədlərin yaradılması və 

mühasibat ötürücülərinin qeydiyyatı

500 manatdan 

başlayaraq

İşə yeni əməkdaşın kompleks rəsmiləşdirməsi 

(tərtibatı)

işə qəbul haqqında Əmrin hazırlığı

standart əmək müqaviləsinin hazırlığı

əmək kitabçasının rəsmiləşdirilməsi

muhasibat@inbox.ru

Adres : Azərbaycan, Bakı Az 1141 Akim Abbasov küç. 16A

Tel : +994124341400

Mob : +99450 222 44 40

Marketinq deportamenti: +99455 522 44 40

www.muhasibat.wordpress.com

Əlavə mühasibat xidmətləri

Kadrlar üzrə hesabat

Əməkdaşların İşə qəbul, 

əmək haqqının 

hesablanması və azad 

edilməsi.

http://www.muhasibat.wordpress.com/

